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Inda mme n va n s ocia le a gre s s ie
me t dyna mis che ve rlichting
He t De - e s ca la te - proje ct in Eindhove n

A. Haans e n Y.A.W. de Kort *

De m an ier waarop we de op en bare ru im te verlich ten is de afgelop en
h on derd jaar m aar wein ig veran derd. Ook de rol die straatverlich tin g
in h et dagelijkse leven sp eelt is n iet zo an ders dan aan h et ein d van de
n egen tien de eeu w, toen elektrisch lich t voor h et eerst op grote sch aal
werd toegep ast in de op en bare ru im te. Door h et verlich ten van de
om gevin g ku n n en voetgan gers en an dere straatgebru ikers ook
’s n ach ts fu n ction eren . Lich t m aakt de n ach telijke om gevin g voor h en
zich tbaar, stelt h en in staat zich te oriën teren , verm in dert h et gevaar te
stru ikelen , en , n iet on belan grijk, vergroot de belevin g van sociale veiligh eid. Daarn aast wordt op en bare verlich tin g gezien als een belan grijk m iddel voor h et teru gdrin gen van van dalism e en crim in aliteit.
Er zijn ech ter reden en om aan te n em en dat de m an ier waarop we de
op en bare ru im te verlich ten de kom en de decen n ia drastisch zal gaan
veran deren . De belan grijkste reden h iervoor is de tech n ologisch e
vooru itgan g in de zogen oem de h alfgeleiderverlich tin g, en de LEDverlich tin g in h et bijzon der. LED-verlich tin g is er in alle kleu ren , en in
alle kleu rtem p eratu ren (van kou d tot warm ). LED-verlich tin g is m akkelijker aan te stu ren dan con ven tion ele verlich tin g en beter bestan d
tegen veelvu ldig dim m en . Hierdoor on tstaat de m ogelijkh eid om de
verlich tin g dyn am isch aan te p assen aan de situ atie op straat of aan de
wen sen van de gebru iker op dat m om en t. Wan n eer de verlich tin g is
gekop p eld aan een cam era- of sen sorsysteem , zou dit soort aan p assin gen van h et lich t zelfs au tom atisch en du s zon der in bren g van de
m en s ku n n en p laatsvin den . LED-verlich tin g stelt lich ton twerp ers
m aar ook gem een ten du s in staat n ieu we toep assin gen te vin den voor

* Dr. ir. Antal Haans is als universitair docent verbonden aan de Technische Universiteit
Eindhoven. Dr. ir. Yvonne de Kort is als universitair hoofddocent werkzaam bij de
Technische Universiteit Eindhoven.
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de alou de straatverlich tin g. Eén van die m ogelijke in n ovatieve toep assin gen wordt recen telijk on derzoch t aan de Tech n isch e Un iversiteit
Ein dh oven : h et verm ijden dat sociale situ aties escaleren in agressie.
Daar waar in ciden teel of stelselm atig grote groep en m en sen bij elkaar
kom en ku n n en sociale in teracties escaleren in agressie, zeker wan n eer
er alcoh ol in h et sp el is. Zo ook op Stratu m sein d in Ein dh oven , dat van
don derdagavon d tot zon dagoch ten d voor veel Ein dh oven aren dé p lek
is om u it te gaan , gezelligh eid op te zoeken , en een p aar (of m eer) biertjes te drin ken . De aan trekkelijkh eid van Stratu m sein d – de lan gste
kroegen straat in de Ben elu x – m aakt dat m en sen van bu iten
Ein dh oven , van u it de regio m aar ook van ver daarbu iten , h u n weg er
in h et weeken d n aartoe vin den . De m eestal leven dige en vrolijke u itgaan ssfeer kan ech ter zom aar grim m ig worden , waarn a de in zet van
de bereden p olitie som s n odig blijkt. Stratu m sein d is h ierin geen u itzon derin g: in m en ig groot u itgaan sgebied is agressie een teru gkeren d
p robleem . Dat blijkt wel u it de h aast wekelijkse aan dach t in de m edia
voor situ aties waarin in dividu en of groep en gefru streerd raken , zich
op win den en elkaar te lijf gaan .

Agre s s ie
Agressie wordt gedefin ieerd als gedrag gerich t op h et kwetsen van
an dere p erson en (Berkowitz 1993). Men sp reekt du s n iet en kel van
agressie wan n eer sociale situ aties escaleren in fysiek geweld of m ish an delin g, m aar ook in gevallen van verbaal geweld of an dere vorm en
van kwetsen d gedrag. Escalatie gaat in de regel gep aard m et een vern au win g van aan dach t en h et falen van cogn itieve en execu tieve fu n cties, welke ku n n en leiden tot m eer risicovol en agressief gedrag (Potegal & Stem m ler 2010).
Een belan grijke com p on en t van agressie vorm en n egatieve em oties,
waaron der fru stratie en woede. In tegen stellin g tot an dere n egatieve
em oties, zoals verdriet en an gst, die vaak ju ist leiden tot gerem d
gedrag en h et verm ijden van con flictsitu aties, leiden de em oties die
gep aard gaan m et agressie vaak tot een actiebereidh eid om de con fron tatie m et an deren aan te gaan (Litvak e.a. 2010). Em oties als
woede gaan gep aard m et fysiologisch e op win din g (bijvoorbeeld een
verh oogde h artslag en bloeddru k (Stem m ler 2010)), die de kan s op
escalatie verh oogt.
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Een an der asp ect van woede is de versch eiden h eid aan m ech an ism en
waarm ee m en sen zich zelf in besch erm in g n em en , waaron der h et vergroten van de zogen oem de sociale afstan d ten op zich te van an deren
(Novaco 2010). Tijden s escalatie zijn p erson en m in der gen eigd h et
gezich tsp u n t of p ersp ectief van de an der in te n em en en m in der
bereid sam en tot een op lossin g te kom en . Een an der besch erm in gsm ech an ism e is h et versm allen van de aan dach t. Bij extrem e em oties
wordt de aan dach t selectiever en zu llen m en sen vooral aan dach t
geven aan die sign alen in de om gevin g die con sisten t zijn m et h u n
em oties (bijvoorbeeld Tavris 1989). Daarn aast laat on derzoek zien dat
in een dergelijke situ atie in form atie u it de om gevin g m in der u itgebreid en m in der stru ctu reel zal worden verwerkt, en m en sen m in der
gen eigd zijn beslissin gen te n em en op basis van ratio (Tieden s & Lin ton 2001). Litvak e.a. 2010 (p . 288) vatten h et als volgt sam en : ‘Woede
m aakt m en sen on zorgvu ldig in h u n den ken , on n odig bestraffen d in
h u n oordeel over an deren , overop tim istisch over h u n eigen su cces, en
gem otiveerd om tot actie over te gaan .’
Een laatste en m issch ien wel h et m eest essen tiële asp ect van escalatie
is h et verliezen van zelfbeh eersin g en zelfbewu stzijn . Zelfbeh eersin g is
n odig om n iet toe te geven aan em oties en driften , en du s om de n eigin g tot agressie te on derdru kken wan n eer deze zich aan dien t. Zelfbeh eersin g vereist zelfbewu stzijn . En kel wan n eer m en sen zich bewu st
zijn van h u n eigen in n erlijke em oties en p ersoon lijkh eidsken m erken
zu llen zij in staat zijn zich zelf te beh eersen wan n eer de situ atie h ierom
vraagt (Carver & Sch eier 1978). Een verlies in zelfbewu stzijn verh in dert
dat m en sen toegan g h ebben tot h u n eigen m en tale toestan d en m aakt
dat zij n iet m eer oordelen en h an delen van u it h u n eigen n orm en en
waarden (Du val & Wicklu n d 1972).

Voorkome n da t a gre s s ie e s ca le e rt
Weten sch ap p elijk on derzoek n aar de vraag h oe kan worden voorkom en dat agressie escaleert, is vooral gerich t op m en selijke in terven tie en op h et op leiden van m ediatoren die ku n n en in grijp en en in staat
zijn m en selijk gedrag zo te m an agen dat agressie in de kiem wordt
gesm oord en zich n iet verder versp reidt. Veel m in der aan dach t is er
voor h et aan p assen van de om gevin g als on dersteu n en d elem en t bij
de-escalatie, of als altern atief voor m en selijk in terven tie in h et de-
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escaleren van gedrag wan n eer p rofession als n iet, of n iet tijdig, aan wezig zijn . Toch sch rijven veel weten sch ap p elijk-th eoretisch e verh an delin gen over agressie ju ist een du idelijke rol toe aan de con text
waarin m en sen zich bevin den . Zowel h et cogn itieve n eo-associatieve
m odel van Berkowitz (1993) als h et algem en e agressiem odel van
An derson en Bu sh m an (2002) geven aan dat sign alen in de om gevin g
doorslaggeven d zijn bij h et on tstaan van een agressieve reactie.
In veel van deze m odellen worden om gevin gsfactoren en su ggestieve
teken s in de om gevin g om sch reven als katalysatoren van agressie.
On derzoek laat een du idelijk verban d zien tu ssen om gevin gstem p eratu u r en agressie, bijvoorbeeld in de frequ en tie van op en bare rellen
(Carlsm ith & An derson 1979). Ook agressie in h et verkeer lijkt te worden beïn vloed door om gevin gstem p eratu u r: h oe h oger de tem p eratu u r, des te lager on ze toleran tie ten op zich te van on ze m edeweggebru ikers (Ken rick & MacFarlan e 1986). Naast tem p eratu u r is h et
effect van agressieve sign alen of h in ts in de om gevin g on derzoch t. Een
stu die in een rijsim u lator h eeft bijvoorbeeld laten zien dat m en sen in
een om gevin g m et agressieve reclam e-u itin gen (zoals ‘Mijn oestrogeen is op , en ik h eb een geweer’)1 eerder n eigen n aar agressief rijgedrag dan in een om gevin g m et veelal n eu trale sign alen (zoals ‘Kom
n aar Joe’s Wasserette’) (Ellison -Potter e.a. 2001).
Ook p rofession als zoals p olitiebeam bten staan on der in vloed van
om gevin gsfactoren . Wan n eer de om gevin gstem p eratu u r stijgt, zijn
p olitieagen ten in een directe con fron tatie m et een overvaller eerder
gen eigd deze p ersoon als een gevaar te zien , zich bedreigd te voelen ,
en h u n p istool te trekken (Vrij e.a. 1994). Dat we on s in on ze oordelen
over de aard en in ten ties van an dere p erson en deels laten leiden door
de om gevin g waarin zij zich bevin den , staat beken d als ‘ecologisch e
besm ettin g’. Een an dere illu stratie daarvan is h et feit dat p olitieagen ten dezelfde actie door dezelfde p ersoon an ders in terp reteren in een
n ette dan in een rom m elige en p oten tieel gevaarlijke om gevin g: een
on sch u ldig object, zoals een telefoon gedragen in de h an d, wordt in de
tweede om gevin g eerder als bedreigen d ervaren (Correll e.a. 2011).
Om dat on com fortabele om gevin gsfactoren en agressieve sign alen in
de om gevin g werken als een katalysator van agressie, is h et aan n em elijk dat in een p rettige om gevin g m et veel p ositieve sign alen de

1 Deze reclame-uiting verwijst naar een hormoonpreparaat dat kan worden ingenomen om
de verschijnselen van het pre-menstrueel syndroom (PMS) tegen te gaan. De aangehaalde tekst is in de VS ook populair als bumpersticker.
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bereidh eid om zich agressief te gedragen klein er is, en du s dat p ositieve sign alen en om gevin gen wellich t de effecten van con cu rreren de
n egatieve gedragssu ggesties ku n n en verm in deren .

De - e s ca la tie me t licht
Lich t is één van de om gevin gsfactoren die een rol zou den ku n n en sp elen in h et de-escaleren van agressie. Modern e lich ttech n ologie kan
relatief een vou dig en flexibel worden in gezet om sfeer te beïn vloeden ,
m aar belan grijker n og: lich t h eeft een aan toon baar effect op die elem en ten van on ze p sych ologisch e en fysiologisch e gesteldh eid die h ier
boven in verban d zijn gebrach t m et agressie.
Lich t kan bijvoorbeeld van in vloed zijn op on ze gem oedstoestan d. Dit
gegeven is in h et bijzon der beken d bin n en de con text van seizoen sgebon den dep ressie. Maar ook on derzoek bu iten h et klin isch e dom ein
laat zien dat lich t – vooral lich tkleu r – een effect kan h ebben op de
stem m in g, al zijn de resu ltaten n iet altijd con sisten t en zijn ze lastig te
voorsp ellen doordat bijvoorbeeld ook geslach t, p ersoon lijkh eid en
verwach tin gen een rol lijken te sp elen (Baron , Rea & Dan iels 1992;
Kn ez & Kers 2000).
Los van de em otie of stem m in g die lich t in du ceert, wordt lich t ook
an derszin s gerelateerd aan sociaal gedrag. Don ker en du istern is worden vrijwel overal geassocieerd m et verdorven h eid, dreigin g en gevaar
(bijvoorbeeld Laken s e.a. 2012). Een stu die u it de jaren zeven tig liet
zien dat in een don kere om gevin g agressie jegen s an deren zich
gem akkelijker voordoet, waarsch ijn lijk om dat de rem m in gen die dergelijk gedrag in een verlich te om gevin g verh in deren in h et don ker n iet
op tim aal fu n ction eren (Page & Moss 1976). Een an dere stu die u it diezelfde tijd liet ech ter zien dat absolu te du istern is in een con text vrij
van dreigin g en agressieve sign alen som s ju ist ook kan leiden tot affectie en in tim iteit tu ssen vreem den (Gergen e.a. 1973). Maar ook recen t
on derzoek on derstreep t de relatie tu ssen lich t in sociaal gedrag, bijvoorbeeld door aan te ton en dat m en sen m in der eerlijk gedrag verton en in gedim de lich tom stan digh eden (Zh on g e.a. 2010).
Ook aan dach t is een fen om een waarop lich t kan in grijp en . Lich t wordt
n atu u rlijk al tijden gebru ikt om aan dach t te stu ren , bijvoorbeeld in h et
th eater. Maar ook daarbu iten kan lich t, door m iddel van p laatsin g,
in ten siteit of dyn am iek worden in gezet om aan dach t te grijp en en zo
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betrokken en m eer of m in der bewu st te m aken van h u n con text, of
sp ecifieke p erson en of objecten daarbin n en . Boven dien kan lich t dat
op een p ersoon valt zijn of h aar zelfbewu stzijn vergroten . Dit zal er
zoals gezegd toe ku n n en leiden dat m en m eer oordeelt en h an delt
van u it de eigen n orm en en waarden en dat zelfbeh eersin g toen eem t.
Dergelijke effecten zijn in derdaad recen telijk aan getoon d: h ersen weten sch ap p ers lieten zien dat lich tin ten siteit de activiteit in on der
an dere de p refron tale cortex verh oogt (Van dewalle e.a. 2006). Dit h ersen gebied wordt sterk geassocieerd m et execu tieve fu n cties en zelfregu latie. Die zelfregu latie zou ook ten gron dslag ku n n en liggen aan
de verh oogde alerth eid en cogn itieve p restaties in m eer in ten se lich tom stan digh eden (Sm olders e.a. 2012). Een sociaalp sych ologisch e stu die toon de n og recen ter aan dat zelfbeh eersin g en n orm con form eren d
gedrag worden versterkt in lich te con dities (Steidle & Werth 2014).
Hoewel weten sch ap p elijk bewijs h ier wat sch aarser is, worden aan
lich t ook vaak effecten op fysiologisch e op win din g toegedich t.
Gekleu rde verlich tin g wordt m om en teel zelfs al su ccesvol toegep ast in
zieken h u izen , om p atiën ten tijden s scan on derzoek te h elp en ru stig te
blijven (Vogel e.a. 2012). In de regel wordt warm , gedim d lich t geassocieerd m et geredu ceerde op win din g.
Ten slotte is de relatie tu ssen lich t en n ach telijke veiligh eidsgevoelen s
in tu ïtief sterk en em p irisch on derbou wd (Welsh & Farrin gton 2008).
Straatverlich tin g geeft m en sen , m et n am e aan h en die kwetsbaar of
an gstig zijn , de vrijh eid om toch ’s avon ds de deu r u it te gaan (Kean e
1998). Hoe dyn am isch lich t in grijp t op veiligh eidsgevoelen s is p as
sin ds kort on derwerp van on derzoek, m aar recen te verken n in gen su ggereren dat h et daarbij belan grijker is om voetgan gers zelf en h u n
directe om gevin g te verlich ten dan de straat verderop (Haan s & De
Kort 2012). Hoewel h et bewijs daarvoor n og en igszin s ter discu ssie
staat, wordt straatverlich tin g in h et algem een ook gezien als een effectief m iddel in h et voorkom en van crim in aliteit. Wat h ierin vooral relevan t is, is dat fysieke barrières als h ekken of de aan wezigh eid van p olitie als agressieve sign alen blijken te werken , en daardoor escalatie
som s eerder faciliteren dan tegen gaan (Carlson e.a. 1990). Verlich tin g
werp t daaren tegen geen fysieke belem m erin gen op en zou om die
reden als een su btiel, n iet-agressief m iddel ku n n en worden in gezet
om stem m in g en gedrag in escalaties te m an agen .
Sam en gevat zien we in de literatu u r aan wijzin gen voor diverse p aden
waarlan gs lich t in gezet zou ku n n en worden voor de-escalatie en de

59

60

Justitië le ve rke nninge n, jrg. 40, nr. 4, 2014

p reven tie van escalatie. Lich t kan op win din g en n egatief affect verm in deren , p ositief affect en een p rosociale oriën tatie op wekken . Het
kan dien en als een p ositief con textu eel sign aal, aan dach t verbreden ,
zelfbewu stzijn verh ogen en zelfbeh eersin g versterken , en h et draagt
bij aan een gevoel van veiligh eid.

He t De - e s ca la te - proje ct
Veel van de h ierboven besp roken effecten van lich t zijn aan n em elijk
gem aakt of aan getoon d in de gecon troleerde om gevin g van h et p sych ologisch laboratoriu m . Of verlich tin g ook beteken isvolle effecten zal
h ebben op agressie in de ech te wereld, is daarom n og een op en vraag.
De bu iten wereld is vele m alen ch aotisch er en boven dien zijn m en sen
in u itgaan sgebieden – in tegen stellin g tot de p roefp erson en in boven gen oem d on derzoek – vaak on der in vloed van alcoh ol of an dere dru gs.
Het doel van h et door NWO on dersteu n de De-escalate-p roject is dan
ook h et verrich ten van weten sch ap p elijk on derzoek n aar de toep assin gsm ogelijkh eden van verlich tin g op h et de-escaleren van agressie.
In h et De-escalate-p roject werken de Hu m an Tech n ology In teraction
groep en h et In telligen t Ligh tin g In stitu te van de Tech n isch e Un iversiteit Ein dh oven sam en m et overh eid (gem een te Ein dh oven ), veiligh eidsin stan ties (p olitie, region ale toezich tru im te, Du tch In stitu te for
Tech n ology Safety an d Secu rity), n on -p rofitorgan isaties (Geestelijke
Gezon dh eidszorg Ein dh oven en de Kem p en ) en h et bedrijfsleven
(Ph ilip s, on dern em ers in h et u itgaan sgebied vertegen woordigd door
Polygrou n d en Het Lu x Lab).
Een deel van h et weten sch ap p elijk on derzoek zal zich rich ten op de
m eer fu n dam en tele vraag h oe lich t n u p recies in vloed u itoefen t op
aan agressie gerelateerde gem oedstoestan den , cogn ities en gedragin gen . Een groter deel van h et on derzoek zal ju ist n iet p laatsvin den bin n en de gecon troleerde m u ren van h et p sych ologisch laboratoriu m ,
m aar zal u itgevoerd worden in h et ‘wild’, bijvoorbeeld in h et u itgaan sgebied Stratu m sein d, waar de beoogde lich ttoep assin gen u itein delijk
wellich t ku n n en worden in gezet.
Een tweede veldtestbed wordt in gerich t in de geestelijke gezon dh eidszorg. Beide om gevin gen zijn agressiegevoelig, m aar sociaal en fysiek
zo versch illen d dat h et n aïef zou zijn aan te n em en dat één deescalatieop lossin g in zetbaar kan zijn in beide om gevin gen . Het p roject
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is daarom ook begon n en m et een con textu ele an alyse van de om gevin gen , m et als doel in kaart te bren gen wat voor de-escalatiestrategieën m ogelijkerwijs su ccesvol ku n n en worden in gezet in elk van deze
om gevin gen , en om eisen op te stellen over h oe deze strategieën h et
best ku n n en worden vertaald in een lich ton twerp .
We m aken h ierbij de kan tteken in g dat in ten tion eel crim in eel gedrag
waarsch ijn lijk m aar zeer bep erkt gevoelig zal zijn voor p ersu asieve
lich tscen ario’s. De lich teffecten die De-escalate on twikkelt en on derzoekt, zijn vooral gerich t op h et voorkom en of in p erken van on bedoeld u it de h an d lop en de situ aties. Het De-escalate-p roject is te kort
geleden van start gegaan om in deze bijdrage vooru it te lop en op de
m ogelijke resu ltaten . Wel staat vast dat h et on derzoek on s veel zal
leren over de wijze waarop lich t m en selijk gedrag kan kleu ren en veran deren . Daarm ee geeft h et on s een in kijk in h oe de toekom st van stedelijke en dyn am isch e verlich tin g eru it kan gaan zien .
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